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STEMA UNITĂŢII ADMINISTRA7IVTtRITORIAie

<S'UNITATE(WSUSDMZtUNEAAOf.!IN!5TRATIV-TERITOR!ALĂ'*>

Codul de înregistrare fiscală:.
Adresa-de poştă electronică a organului fiscal:...

’ Jfe-f*-■

-___

Numărul de rol nominal unic
D E C L A R A Ţ IE FIS C A LA :

Volumul:

|Registrul agricol |Tipul:

PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE LiB EZiO EN ŢW LE U

¡Poziţia:
N ER EZID EN ŢIALELj CU DfSTINAŢIE MIXTA

A F LA T E ÎN PROPRIETATEA PER SO A N ELO RFIZICE

I. DATE D E IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI (In cazul a mal mult de trei coproprietari se completează o nouă declaraţie)

K D A T E L E CLĂDIRII N E C E S A R E STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/A P E CLĂDIRI REZIDENŢIALE

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire

Strada

Bloc

Nr

DA □
Seara

Clădiri

Specificaţii

Condiţiile de dotare cu
instalaţii de apa
canalizare, electrice

A. Clădire cu cadre din beton
armat-sau cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
instalaţii de apă
Da
canalizare electrice
Nu
încălzire (condiţii
cumulative)

XL

Suprafaţa construită
desfăşurată (m;j
Tabelul de mai sus se completează inclusiv pentru clădirile ou destinaţie apricoiS

Data

Cota:
-Ap

Valoare achiziţie

dobândirii:
In calitate de:

il?1) ___
bloc cú mai mult de 3 etaje şi 8 apartamente

An construire
Construcţii anexe

B, Clădire cu pereţii exteriori din
lemn, din.-piatră naturală, din
cărămidă nearsâ. cin vălătuci sau
dtn orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic
instalaţii de apa
Da
canalizare electrice
Nu
încălzire (condiţii
cumulative)

Suprafaţa Utilă (mJ)

NU □
Etaj

Nr. act
dobândire:

XL

□

C. Clădire-anexă cu cadre din
beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau
dîn-orlee alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
instalaţii de apă
Da
canalizare electrice
Nu
încălzire (condiţii
cumulative)

XL

□

DAD

NU O

Construcţii la subsol, demisol, mansardă

D. Clădire-anexă cu pereţii
exteriori din lemn, din piatra
naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
Da
instalaţii de apă
canalizare electrice
Nu
Încălzire (condiţii
cumulative)

XL

□

E.în cazul contribuabilului care
deţine fa aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol
şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la iit. Â-D
instalaţii de apă
Da
canalizare electrice
Nu
încălzire (condiţii
cumulative)

□
□

ţ. In căzut contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şl/sau ia mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cei de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de
Clădiri prevăzute la Iit, A-D
instalaţii de apă canalizare ■
Da
electrice încălzire
Nu
(condiţii Cumulative)

□
□

runcţionarul Fubiic

S.S.
Rol Nominal Unic nr.

DECLARAŢIE FISCALĂ
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

I
I

.

.

Subsemnatul
......
, identificat prin actul de identitate ........... , seria..... ...., nr. ................. .......... şi codul numeric personal
...... ......... ..... .............. ......................,domiciliat în ROMANŢA / ...... ....... judeţul............................=codul poştal
, municipiul/oraşul/comuna ...........
satul/sectorul
.... ....... s tr...................
, nr........ b l . s e . . . . . . et , ap .., adresa de poştă electronică ..................................
,tel............declar că:
împuternicit ........................................................................
legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie... nr.
CNP
, judeţ
loc. ................_____ cod poştal
........
.. sector...., str. .......... ......... — ....................... nr....... bloc.... scara... etaj ... a p .... tel.
..............
fax..................
adresă de e-mail..
, declar că:
1. începând cu data de ..... / ........... 20..... "prin actul nr.
din ....... I ........ 20. , am dobândMnchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul
...satul /' sectorul
............
,str............ .............................,.nr..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 2 0 ../ 20
TIPUL
, VOL
, POZIŢIA NR.................., cota de proprietate................, coproprietari:.................................................. .
2. începând cu data de...... / ........... 20
prin actul nr.
din ......./ ........... 20......, am dobândMnchiriat/concesipnaî/preluai în administrare/preluat în folosinţă, un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul
.....satul / sectorul
,str...........
,.nr..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 ..J 2 0 ..., TIPUL
, VOL
, POZIŢIA NR................., cota de proprietate............... ., coproprietari:.................................................................................................................................................................
3. începând cu data de
..... . 20
prin actul nr............. din...... /
20., am dobânditrinchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul
.....................satul / sectorul
str........................................ ,.nr........... , înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 . J 2 0 HPUL
, VOL
POZIŢIA NR
, cota de proprietate
coproprietari:........................................................................... ........................................................................... ..................
4. începând cu data de ..... / ...... .
20..... prin actul nr.
din----- /
20., am dobândit/închiriat/concesionat/preluaţ în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul
----- — ................. .;............. ....... .....satul / sectorul
;
...,str._____________________ nr.__ ...... înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 ..J 2 0 ..., TIPUL
............ VOL
, POZIŢIA NR
, cota de proprietate................, coproprietari:........ ......................... ...................... ............................. ...................... .................................. ................
5. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr..— ..... din — . / .......... 20...,.,., am dobânditrinchiriat/concesionaţ/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul — ;-------- —
satul / sectorul
., str. .........................................nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 ../ 2 0 TIPUL
, VOL
, POZITIANR.
, cota de proprietate
....,., coproprietari:.......... ....... ................. .......................................................... ................... ..................... .

ntrâvilin(I)
xlraviltn(E)

Terenuri
.•CU
construcţii

*0
ax
"c
¡3

Fâneaţ

Parcela / adresa
un de este situat
terenul

Arabil

Nr. Crt.

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, in m2
Vie
Intrată
perod...

Livadă

Intrată pe
Neintrată
pe rod : ■. rod /'- '

.

Neintrată
perod

Pădure
Până în 20 de
ani/cu rol de
protecţie

Terenuri cu
. ape ,'v

v.
Peste 20
de ani

Cu
am enajare
piscicolă

Fără
am enajare
piscicolă

Drumuri şi
căi ferate
Liber

.Terenuri
nep ro d u ct

Rang
localiţ

Ocup

1
2

3
4
5

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă d e ......., în calitate de ............................... conform documentelor anexate .....i...,.. ................
□ Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronicăAnexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, după cum urmează:

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, Cele declarate fiind corecte şi complete.
Data

Prenumele şi numele

............................................................

Semnătura olografă.
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N

